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  د: بع أما ،أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 دار إمام لشبكة التابع التأصيل علوم معهد جمالس من والعشرون السادس اجمللس هو فهذا
 أال الرابع املقرر الكتاب على والشرح التعليق جمالس من العاشر اجمللس وهو ،العلمية اهلجرة

 اهلل رمحه- ياملقدس قدامة أيب ؛-تعاىل اهلل رمحه املقدسي للعالمة  "االعتقاد ملعة" كتاب وهو
 .وستمائة عشرين سنة املتوىف -تعاىل

 ،اآلخر اليوم متعلقات يف  -تعاىل اهلل رمحه- املصنف ذكره مما مجلة ىلإ املقام بنا انتهى وقد
- نبينا خصائص بعض لتهمج ومن ،اآلخر اليوم متعلقات من آخر طرف سياق يف بدأ مث

 وسلم عليه اهلل صلى محمد ولنبينا: -تعاىل اهلل رمحه -فقال  -وسلم عليه اهلل صلى
 نجوم عدد وأباريقه العسل من وأحلى اللبن من بياضا أشد ماؤه القيامة في حوض

 .أبدا بعدها يظمأ لم شربة منه شرب من ،السماء

 عليه اهلل صلى- نبينا خصائص من خصيصة -تعاىل اهلل رمحه- املصنف فيه ذكر املوضع هذا
 و -وسلم عليه اهلل صلى- خصائصه من احلوض وأن ،العلماء قول من الراجح على -وسلم

 ما وكذلك ،يصح ال ضعيف موضوع احلديث هذا فإن حوضا نيب لكل أن من جاء ما أما
 هذا  -تعاىل اهلل رمحه – الربهباري اإلمام ذكره كما ،ناقته ضرع صاحل اهلل نيب حوض أن جاء

 وأيضا.  -وسلم عليه اهلل صلى- النيب خصائص من احلوض أن وبقي يصح ال موضوع أيضا
 هنر هو الذي النهر فإن ،الكوثر هنر غري احلوض أن هي، باحلوض املتعلق املهمة املسائل من

 جاء كما ،الكوثر هنر من فيه ويصب القيامة عرصات يف واحلوض اجلنة يف هذا ،الكوثر
 الكوثر ] :قال أنه -والسالم الصالة عليه- عنه مسلم صحيح يف وجاء .الصحيحني يف ذلك

 الفداء وأيب القرطيب اهلل عبد كأيب ؛العلم أهل من طائفة به جزم الذي وهذا [،اجلنة يف هنر
 أن على العلم أهل من وغريهم العسقالين حجر بن أمحد الفضل وأيب كثري ابن إمساعيل
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 نبينا خصائص من لكم قلت كما واحلوض ة.األدل عليه دلت الذي وهو الكوثر غري احلوض
 عليه- حقه يف احلوض ثبوت على واجلماعة السنة أهل أمجع وقد -وسلم عليه اهلل صلى-

 صلى- نبينا حوض فأنكروا ،واملعتزلة والرافضة اخلوارج ذلك يف وخالف ،-والسالم الصالة
 اهلل رمحه- السيوطي فذكر والسالم الصالة عليه عنه احلوض ذكر تواتر وقد -سلم و عليه اهلل

 ،صحابيا مخسني من أكثر- والسالم الصالة عليه- احلوض أحاديث  رووا الذين أن -تعاىل
 اهلل رمحه- السيوطي ساقهم وقد -عنهم اهلل رضي -الصحابة وحفاظ الراشدون اخللفاء فيهم
 : قال من قول -اهلل حفظكم -حتفظون مماو   -تعاىل

 واحتسب بيت هلل بىن ومن  *** كذب من احلديث يف تواتر مما   

 بعض وهذي خفني ومسح     ***  واحلوض ةـشفاع ةـورؤي       

 عليه- النيب اختصاص إىل يشري كالمه ولنبينا :قال هنا واملصنف متواترة أحاديثه فاحلوض
 القيامة يف حوض آنفاً. لك ذكرت كما العلماء قول يف الراجح هو هذا -السالم و الصالة

 ما ،القيامة أحوال تراتيب يف خمتلفون -اهلل رمحهم- والعلماء القيامة يوم يف احلوض هذا
 عليه- أنه الصحيحني يف كما- والسالم الصالة عليه- قال وقد .يتأخر الذي وما يتقدم الذي

 منهم الصحابة من مجاعة عن جاء وهذا [احلوض على فرطكم إين] :قال - والسالم الصالة
 كثري يف احلوض أوصاف وذكرت .ذلك ذكر كما عليه متفق حديث هو ،سعد بن سهل

 وأنه كعرضه طوله وأن مربع أنه فيه والراجح -وسلم عليه اهلل صلى- النيب سنة نصوص من
 ....مسلم على شرحه يف الطحاوي قال بل ،السماء جنوم كعدد آنيته وأن شهر مسرية

 كما اللنب من اشد ماءه: أوصافه بعض املصنف ذكر كما احلوض هذا .األخرى األحاديث
 شرب من السماء جنوم عدد وأباريقه العسل من وأحلى غريمها ويف الصحيحني يف ذلك ذكر
 .أبدا بعدها يظمأ مل شربة منه

 شربة -وسلم عليه اهلل صلى- نبينا يد من يسقينا أنو  احلوض هذا على يوردنا أن اهلل نسأل
 .أبداً  بعدها ؤنظم ال هنيئة

 جاء كما اآلن موجود وهو املتواترة األحاديثيف  ثابت  ،سابقا ذكرنا كما ،احلوض وهذا
 وجاء [اآلن حلوضي ألنظر اهللو  وإين] :عامر بن عقبة حديث من صحيحه يف البخاري عند
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 عليه- عنه جداً  كثرية ذكرنا كما واألحاديث .الكوثر هنر من فيه يصب أنه الصحيحني يف
 رمحة- عليه وأطال كثري ابن احلافظ عنه تكلم وقد احلوض هذا صفة يف -والسالم الصالة

 العالمة وكذلك فيه الواردة األحاديث وذكر "واملالحم الفنت يف النهاية" كتابه يف -اهلل
 ."التذكرة" كتابه يف -اهلل رمحه- القرطيب اهلل عبد أبو ،القرطيب

       

  .الفجار عنه ويزل األبرار يجوزه حق والصراط :تعالى اهلل رحمه قال

 اليوم ذلك يف الكرمي كتابه يف -تعاىل و تبارك- الرب ذكرها ليت األهوال من أيضا الصراط
  -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أحاديث مجلة يف أيضا وصفه جاء والصراط ،العصيب

 َحت ًما َربِّكَ  َعَلى َكانَ  َوارُِدَها ِإاّل  ِمن ُكم   َوِإن  ﴿ :تعاىل بقوله بالكتاب عليه العلماء واستدل
ي مثُّ   *َمق ِضيًّا  مجاهري عليه والذي، [ 72-71 :مرمي] ﴾ ِجِثيًّا ِفيَها الظّاِلِمنيَ  َوَنَذر اِتـَّقو ا اّلِذينَ  نـَُنجِّ

 من وأحد الشعرة من أدق بأنه موصوف الصراط هذا أن  ف،واخلل السلف من العلم أهل
 قال أنه -عنه اهلل رضي- اخلذري سعيد أيب حديث يف مسلم صحيح يف جاء وقد  .السيف

 وأما .مسلم اإلمام صحيح يف جاء هكذا (السيف من أحدو  الشعر من أدق أنه بلغين) :
 يثبت مل ألنه يثبتونه وال الوصف هذا ينكرون هنمفإ ،السالم عبد بن والعز القرايف العالمة
 قدر على فيه ميرون الناس بأن -وسلم عليه اهلل صلى- النيب ذكره الصراط وهذا. عندهم

 فناج، والركاب اخليل وأجاويد وكالطري وكالريح وكالربق العني كطرف املؤمنون فيمر ؛أعماهلم
 هذه على والناس .والسالمة العافية اهلل نسال، جهنم يف ومكدوس مرسل وخمدوش  مسلم

وهذا الصراط الصحيح -والسالم الصالة عليه- النيب ذكره الذي اهلول هذا شدة يف األقسام
 كتابه يف- اهلل رمحه- رجب بن احلافظ به قطع هذا الذي ،املؤمنون إال عليه مير ال أنه

َقُرون باهلل عياًذا جهنم نار يف يذهبون الكفار نأل ،النار من التخويف  ،رمًيا فيها ويـُر َمو ن ويـُف 
 يف جاءت الصراط على الناس مرور يف جاءت اليت وصافألا وهذه .والسالمة العافية نسأل

 هبم جتري] – والسالم الصالة عليه- قال أنه مسلم صحيح يف جاء فقد ،أخرى أحاديث
 حىت العباد أعمال تعجز سلم حىت سلم، رب يا: يقول الصراط على قائم ونبيكم أعماهلم

 الصالة عليه- أنه البخاري مامإلا صحيح يف وجاء [زحًفا إال السري يستطيع فال الرجل جييء
ًبا ُيَسَحب آخرهم مير حىت]:  قال- والسالم  عليهم- نبياءألوا .العافية اهلل نسأل [َسح 
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 من أول أن - والسالم الصالة عليه- عنه جاء وقد .لكم ذكر ما يقولون- والسالم الصالة
 أنه البخاري مامإلا صحيح يف جاء وقد  أمته األمم ومن هو حممد نبياءألا من الصراط يعرب

 ودعاء يومئذ يتكلم وال جييزها من أول وأميت أنا فأكون] :  قال-  وسلم عليه اهلل صلى-
 صحيح يف ذكرنا كما وهذا [سلم سلم اللهم يومئذ   الرسل ودعاء الرسل إال يومئذ يتكلم وال

 من والنار اجلنة بني قنطرة على وحيبسون النار من املؤمنون ذلك بعد وخيلص .البخاري مامإلا
 رمحه- املصنف قال مث .الصحيحني يف ذلك جاء كما الدنيا يف بينهم تطهريهم مما كان أجل

 الكبائر أهل من أمته من النار دخل فيمن- وسلم عليه اهلل صلى- نبينا ويشفع:  - اهلل
 ولسائر بشفاعته الجنة فيدخلون وحمًما فحًما وصاروا احترقوا بعدما بشفاعته فيخرجون

 َوُهم اْرَتَضى   ِلَمنِ  ِإََل  َوََل َيْشَفُعونَ  ﴿شفاعات قال تعالى :  والمالئكة والمؤمنين نبياءألا
 .الشافعين وَل تنفع الكافر شفاعة [٨٢: األنبياء] ﴾ُمْشِفُقوَن  َخْشَيِتهِ  مِّنْ 

 هذه الشفاعة ومسألة ،الشفاعة مسألة- اهلل رمحه- املصنف من فيه ذكر املوضع هذا 
 ألهل املخالفني على الرد أجل من العقائد كتب يف- تعاىل اهلل رمحهم- العلماء يذكرها

 يف املصنفون ويذكرها ،أنواعها أكثر أنكروا الذين واملعتزلة اخلوارج من ،هبا واجلماعة السنة
 وهي هبا يتعلقون الذين املشركني على الرد أجل من هليةإلا بتوحيد يتعلق ما أي التوحيد كتب
 على ثالثة يذكرها أو من يوصلها من العلم أهل من كثرية الشفاعة وأنواع .شركهم يف أصل  
 أكثر وهذا قول ،شفاعات يذكر مثاين ومنهم سبًعا يذكر من ومنهم مخًسا يذكر ومنهم أنواع
 املغريب احلسني بن حممد ذلك ذكر كما نوًعا عشر اثين إىل يوصلها من ومنهم ،العلم أهل

 ثبوت هذه األنواع إىل وهذا راجع   ،السالم " "سبل يف الصنعاين يف " البدر التمام " وتبعه
 وهو ؛أو الَوتر الوِتر ضد هو الذي الشفع من مأخوذة والشفاعة .دليلها ثبوت جهة من

 إذا والعلماء .مضرة دفع أو منفعة جلب يف لغريه يتوسط الشافع أن حقيقتهاو  ،الزوجي العدد
 تنكر ومل ،خرةآلبا املتعلقة الشفاعة يعنون فإمنا التوحيد وكتب العقائد كتب يف الشفاعة ذكروا

 املذنبني يف ما أنكروه الشفاعةعامة  معنا وإمنا مرت اليت العظمى الشفاعة املعتزلة وال اخلوارج
 أمته من النار دخل في من ويشفع نبينا:  - اهلل رمحه - املصنف يقول .الكبائر أهل يف

 ألهل شفاعتي]: - والسالم الصالة عليه- لقوله بشفاعته فيخرجون الكبائر أهل من
 الصالة عليه- عنه الصحيحني يف كثرية أحاديث يف جاء وكذلك ما [أمتي من الكبائر
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يف  يف معنا مر كما- والسالم الصالة عليه- بنّي  وكذلك [النار أقوام من وخيرج] – والسالم
 جاء وهذا املؤمنني من خردلة أو ُذرة مثقال قلبه يف كان من النار من خيرج باب اإلميان أنه

 .غريمها ويف الصحيحني يف

 يتغريون يعين أهنم ؛ما احترقوا وصاروا فحًما وُحمًما: بعد  - اهلل رمحه- املصنف يقول
 يقول:- وسلم عليه اهلل صلى-والنيب  منها وخيرجون باهلل عياًذا نار جهنم يف أحواهلم وتتغري

 -قال كما- أو ولكن أناس   حييون وال فيها فال ميوتون أهلها هم الذين النار أن أهل]
 أُِذنَ  فحًما صاروا حىت إذا إماتةً  فيميتهم )أو قال خبطاياهم(تصيبهم النار بذنوهبم 

 وإن ،لكم ذكرت كما كثرية أنواع هلا والشفاعة .مسنده يف أمحد مامإلا عند كما[،  بالشفاعة
 على شرحه يف العز أيب بن اعتمده الذي أنواع وهو مثانية على أهنا على كثرألا كان

 هذا كتابه احلافل يف يف - اهلل رمحه- مقبل العالمة شيخنا عليه جرى الذي وهو ،الطحاوية
 يف املصنفاتيف بابه  له فيما يـُع َلمُ  نظري ال ،الشفاعة كتاب وهو أال ؛له نظري ال الذي الباب

 ما ومنها- والسالم الصالة عليه- بالنيب ما هو خاص منها والشفاعة .عظيم كتاب فإنه
 ألن خيفف طالب أيب يف شفاعته ،أحد يشركه فيها ال العظمى فالشفاعة ؛غريه فيه يشاركه

 املصنف وذكر. - والسالم الصالة عليه- له إال ليست أيًضا هذه جهنم عذاب من عنه
 لسائرفقال  شفاعات هلم واملالئكة واملؤمنني نبياءألا سائر نبأ هنا ها- اهلل رمحة- عليه

 ممن اخللق لبعض يشفعون لألمم يشفعون أيًضا أهنم يعين شفاعات والمالئكة المؤمنين
 قال- وسلم عليه اهلل صلى - النيب وهلذا التوحيد ممن مات على الشفاعة هذه هلم اهلل رضي

 أرحم إال يبقى وال املؤمنون وشفع النبيون وشفع املالئكة شفعت:  تعاىل اهلل فيقول]: 
 متفق [مِحًَما عادوا قد قط خريًا يعملوا مل قوًما منها فيخرج النار من قبضة فيقبض الرامحني

 - عنه اهلل رضي- اخلدري سعيد أيب حديث من مر كما عليه متفق احلديث وهذا عليه.
 وماتوا والسيئات املعاصي من أنواًعا اقرتفوا للذين الذنوب هلأل الكبائر هلأل فالشفاعة

َبق ومل عليها  وإن التوحيد على مات من وال خيلد يف النار ،اهلل ُيَشفَِّعُهم فإن ،توبة هلم ُيس 



  
 ] الشارح الشيخ مصطفى مبرم[  [لعاشر]الدرس ا 

 

 

7 

 كالمه ظل يفو ذكر  أخرى مسألة- تعاىل اهلل رمحه- املصنف ذكر مث .يف ذلك مقصرا كان
َفُعونَ  ﴿تعاىل  بقوله استدالله وهي أال شروطها الشفاعة على  َوُهم ار َتَضى   ِلَمنِ  ِإاّل  َواَل َيش 

َيِتهِ  مِّن   ِفُقوَن  َخش   :  شرطان هلا والشفاعة ]٨٢: األنبياء [﴾ُمش 

َفعُ  اّلِذي َذا َمن﴿  للشافع-تبارك وتعاىل - اهلل ِإذ نُ -1  . ]٨٢٢: البقرة [﴾بِِإذ نِِه  ِإاّل  ِعنَدهُ  َيش 

 حديث يف الصحيحني يف جاء كما التوحيد أهل من بأن يكون له املشفوع عن والرضا-2
 .- عنه اهلل رضي- هريرة أيب

 تعاىل ربنا قال كما الشفاعة تنفعه ال الكافرف ،الشافعين شفاعة الكافر تنفع وَل: قال  مث 
 شفاعة تنفعهم فما﴿: تعاىل وقال ﴾يطاع شفيع وال محيم من للظاملني ما﴿: الكرمي كتابه يف

 أليب -والسالم الصالة عليه- شفاعته من وقع وما الشفاعة، تنفعهم ما فالكفار ﴾الشافعني
 يف جاء كما العذاب ختفيف يف له يشفع وإمنا كلية ليست الشفاعة فهذه ،طالب

 .-هوأرضا عنه اهلل رضي- املطلب عبد بن العباس حديث من الصحيحني

 فالجنة تفنيان َل مخلوقتان وَلنار والجنة: ذلك بعد تعاىل -اهلل رمحه- املصنف قال 

﴿ِإَن اْلُمْجرِِميَن ِفي   مخلدون فيها الجنة وأهل ألعدائه عقاب والنار أولياه مأوى
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن﴾  ].57-57الزخرف:[َعَذاِب َجَهَنَم َخاِلُدوَن* َل يُ َفتَ ُر َعن ْ

  ،وأمثاهلم املعتزلة من واجلماعة السنة أهل البدع أهل فيها فارق اليت املسائل من املسالة هذه
 هو وقوهلم ،العبث من نوع وخبلقهما الوقت هذا يف والنار اجلنة بوجود القول بأن فقالوا

 مع السنة أدله تواترت وقد .ذلك يف -وتعاىل تبارك- اهلل على معرتضون وهم والضالل العبث
 يف -اهلل رمحة عليه- العمراين حيىي العالمة وأطال .والنار اجلنة وجود إثبات يف الكتاب أدلة
 اجلنة وجود على الدالة األدلة ومن األشرار، املعتزلة على االنتصار كتابة يف املعتزلة على رده

 الفعل هبذا واإلعداد ،ماض فعل هنا وأعدت ﴾للمتقني أُِعّدت  ﴿: اجلنة يف قال اهلل أن والنار
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 آيات يف للمتقني أعدها فاهلل ،عنه خُمرَب  موجود شيء على إال يكون ال اللغة أهل بإمجاع
 فمجمعون السنة أهل أما .عليها الدالة اآليات من مجلةيف  اآليات، من مجلة يف أو كثرية
 شيخ ومنهم العز أيب ابن منهم العلم أهل من واحد غري عنهم حكاه إمجاع وهذا ،هذا على

 ربّنا قال وكذلك ؛ التهيئة هو واإلعداد .اهلل إال حيصيهم ال وأمم قبله تيمية ابن اإلسالم
 ةالسنّ  وأّما ؛ ذلك إثبات يف القرآن أدلّة من هذا  اآلية ﴾ لِل َكاِفرِين أُِعّدت   ﴿ : وتعاىل تبارك

 إىل راالنّ  اشتكت] قال, الصحيحني يف رهّبا، إىل الّنار إشتكت ،والّنار اجلّنة اشتكت فقد
 ؛ بالشتاء ونفس بالّصيف نفس ، بنفسني هلا فأذن" بعضاً  بعضي أكل ربّ  يا :فقالت, رهّبا

 الصحيحني  يف ماجاء وكذلك. [هريرمالز  من جتدون ما وأشدّ  ، احلرّ  من جتدون ما فأشدّ 
 أخذته ولو عنقوداً  منها فتناولت اجلّنة رأيت إينّ ] :قال أنّه -والّسالم الصالة عليه- عنه

 يف كما [منها أفضع قط منظرا اليوم أرك فلم الّنار أيتر و  بقيت الدنيا ما منه ألكلتم
 أهل من طوائف إالّ  هذا يف خيالف مل ،خملوقتان موجودتان والّنار اجلّنة .غريمها و الصحيحني

 عندها املنتهى سدرة عند أخرى نزلت رآه ولقد ﴿ الكرمي كتابه يف تعاىل ربّنا قال وقد .البدع
 يف كما عمر قصر ورأى اجلّنة -والسالم الصالة عليه- النيبّ  دخل وملّا ،﴾املأوى جّنة

 هذا وغري سليم أمّ  وكذلك - عنه اهلل رضي-   رباح بن بالل نعال خشف ومسع الصحيحني
 الصالة عليه- عنه ثبتت اليّت  املتنّوعة -والّسالم الصالة عليه- عنه الكثرية األحاديث من

 ملا-   رأوها لو كيف ]: قال وأنّه" املساجد يف اجللوس الذكرو فضائل" كـحديث -والّسالم
 عليه- عنه الصحيحني يف ماجاء وكذلك [ -الّنار ذكر ملّا-  رأوها لو وكيف - اجلّنة ذكر

. حّفت أو [املكاره يف اجلّنة وحّجبت ؛ بالشهوات الّنار حّجبت]: قال أنّه -والّسالم الصالة
 .واجلماعة السّنة أهل أصول من وهذا أحدمها يف أو الصحيحني يف ثابت كّله وهذا

 بين  فيذبح ، أملح كبش  صورة في  بالموت ويؤتى"   -اهلل رحمه-  المصن ف قال ثم  
 َل و خلود الن ار أهل ويا ، موت وَل خلود الجن ة أهل يا: " يقال ثم   ، والن ار الجن ة
 "موت
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 من إميان من ذرّة مثقال قلبه يف من وخروج الشفاعة بعد الّناس مآل هاهنا املصّنف ذكر
 ويف منزلتني، على الّناس فيصري ،الّنار يف  يعين القرآن؛ حبسه من إالّ  فيها يبقى ال وأنّه الّنار،
 يف خيلدون هؤالءو  اآلية؛ ﴾الّسِعري يف  َفرِيق   وَ  اجلّّنةِ  يف  َفرِيق   ﴿ : وعال جلّ - قال كما دارين

 قال وقد كثرية،...  يف وتعاىل تبارك ربّنا ذلك بنّي  كما ،اجلّنة يف وأولئك الكّفار وهم الّنار
-  اخلضري سعيد أيب حديث من ومسلم البخاري يف كما -والّسالم الصالة عليه- النيبّ 

يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل اجلنة فيشرئبون ]:قال – عنه اهلل رضي
وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت وكلهم قد رآه مث ينادي يا أهل النار 
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت وكلهم قد رآه فيذبح مث 

وأنذرهم يوم احلسرة ﴿ت ويا أهل النار خلود فال موت مث قرأ يقول يا أهل اجلنة خلود فال مو 
 احلديث وهذا ؛[ ﴾وهم ال يؤمنون وهؤالء يف غفلة أهل الدنيا  إذ قضي األمر وهم يف غفلة 

 ميّدون أهّنم يعين؛ [نفيشرئّبو ] -والسالم الصالة عليه- قوله ومعىن. أيضا البخاري عند جاء
 الصالة عليه- هنا وقوله. إليه نودي فيما لينظروا ذلك، يف لينظروا رؤوسهم ويرفعون أعناقهم
-وأما قوله  ،من أهل العلم ...كما  يعرف مل الّذي املبهم من هذا ؛[مناد   فيناد] -والّسالم

كما نقل   ،ىت قال القرطيب، وحيعين الذي فيه بياض وسواد؛ هنا أملح -عليه الصالة والسالم
ليبني حالة  ،بالسواد والبياض ؛بأن هذا الوصف جاء هبذه الصورة ،احلافظ بن حجرذلك 

 ؟همن يذبَ  ،وقد تكلف قوم عند قوله فيذبح ألنه مل يذكر .أهل النارحالة أهل اجلنة و 
وكذلك  ،وهذا ال دليل عليه ،بن زكرياالقرطيب يقولون بأنه يذبه حيىي والصوفية كما نقل ا

وال  كل هذا ال دليل عليه  ،وقول من قال بأنه يذبه غريه ،قول من قال بأنه يذبه جربيل
 :ولذلك قال تبارك وتعاىل ،وهذا من شدة احلسرة ،وخنتصر على ما جاء يف أنه يذبح يعلم،

َرِة ِإذ  ُقِضيَ ﴿  س  َلة  َوُهم  اَل يـُؤ ِمُنونَ  َوأَنِذر ُهم  يـَو َم احلَ  ُر َوُهم  يف َغف  َم  هذه اآلية  ،[93 :]مرمي ﴾األ 
هذا املوت يذبح بني  وقرأها بعد أن ذكر ألصحابه أنّ  ،-عليه الصالة والسالم-فسرها النيب 

ومتعلقات  ،بالغيب اإلميانيف متعلقات  -رمحه اهلل تعاىل-هذا ما ذكره املصنف  .اجلنة والنار
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صلى اهلل عليه -فصال متعلقا بنبينا حممد  -رمحه اهلل تعاىل-مث ذكر  .باليوم اآلخر اإلميان
 :حقوقه فقالعرفة ومب -وسلم

 .-رضي اهلل عنهم-وأصحابه  -صلى اهلل عليه وسلم-حقوق النبي  :فصل 

 َل المرسلين، وسيد النبيين ، خاتم-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول ومحمد قال: 
 إَل القيامة في الناس بين يقضى وَل بنبوته، ويشهد ،برسالته يؤمن حتى عبد إيمان يصح

 والمقام الحمد لواء صاحب.أمته بعد دخول إَل أمة الجنة وَل يدخل بشفاعته،
 خير أمته ،مشفاعته النبيين وخطيبهم وصاحب إمام وهو المورود، والحوض المحمود

 .-السالم عليهم- األنبياء أصحاب خير وأصحابه األمم،

. -عليه وسلم صلى اهلل - يف بيان خصائصه ،-رمحه اهلل-هذه مجل ذكرها املصنف 
وله تعلق بكتب  ،له تعلق بكتب العقائد ،واخلصائص النبوية مبحث عظيم عند أهل العلم

من الفقهاء  ،ويذكره العلماء يف الغالب يف كتاب النكاح ،وله تعلق بكتب األصول ،الفقه
ومما ذكره  .وقد صنفت فيه الكتب الكثرية يف القدمي ويف احلديث ،يذكرونه يعرضون له

كما قال تبارك ، اهلل رسول ومحمدفقال: أنه رسول رب العاملني  -رمحه اهلل تعاىل- املصنف
ووصفه بأنه خامت . [23 :]الفتح ﴾َأِشّداُء َعَلى ال ُكّفارِ  َمَعهُ  َواّلِذينَ  ۚ   حمحَّمد  ّرُسوُل الّلهِ ﴿  :وتعاىل

ويف  ،[04]األحزاب  ﴾الّنِبيِّنيَ  الّلِه َوَخامتََ َولَ ِكن ّرُسوَل ﴿ قال: -تبارك وتعاىل-النبيني، ألن اهلل 
وهذا الوصف جاء يف الصحيحني من  ؛وسيد المرسلين :وقال .الّنِبيِّنيَ  َوَخامتُِ  :قراءة أخرى

كما عند البخاري ومسلم من حديث أيب  ،[أنا سيد ولد آدم وَل فخر] حديث أيب هريرة:
هذا أمر جممع و  ؛برسالته يؤمن حتى عبد إيمان يصح َل :. مث قال-رضي اهلل عنه-هريرة 

وطائفة من النصارى بأنه  ،ذكروا يف كتب الفنت واحملن ،وهلذا ملا أقر طائفة من اليهود ،عليه
، هو نيب ورسول من عند اهلل اوقالو  ،أهل العلم بإسالمهم ، مل يقضالنيب إال أنه نيب األميني
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 - جل وعال-هذا ال يصح إميانه حىت يؤمن بأنه رسول اهلل  ،رسول إىل األميني فقط ولكنه
 .إىل اخللق مجيعا

م يكون بشهادة أن ال ألن الدخول يف اإلسال ،ويشهد بنبوته :-رمحه اهلل-قال املصنف مث 
 بين يقضى وَل قال: .وهذا أمر كما قلت لك جممع عليه ،وأن حممدا رسول اهلل إله إال اهلل،

 ، اليت يكونوهذه هي الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكربى ؛بشفاعته إَل القيامة في الناس
 مث إىلنوح  مث إىلوهذه الشفاعة عندما يذهبون إىل آدم  ،-عليه الصالة والسالم-هلا نبينا 

 -عليه الصالة والسالم-فيأتون إىل حممد  ،فكلهم يعتذر إىل اخللق ،عيسى مث إىلموسى 
قال   -عليه الصالة والسالم-ألنه  ؛أمته بعد دخول إَل أمة الجنة وَل يدخل. فيقول أنا هلا

يطرق فأمته أول األمم، ويأيت و  .[حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة]كما يف الصحيحني: 
صاحب لواء  :قال .فيقول بك أمرت أن ال أفتح لغريه ،الباب فيقال من؟ فيقول حممد

يف كتابه بقوله:  -تبارك وتعاىل-املقام احملمود الذي ذكره الرب  ؛الحمد والمقام المحمود
َعَثَك رَبحكَ ﴿ وهذا املقام هو الشفاعة اليت أخرب عنها  .[93:]اإلسراء ﴾َمَقاًما حّم ُموًدا َعَسى  َأن يـَبـ 

 ...لوائه. بأن مجيع األنبياء -صلى اهلل عليه وسلم-وأخرب  ،-عليه الصالة والسالم-نبينا 
عليه -وهو إمام النبيني ألنه  ،كما مر معنا قريبا أن من خصائصه احلوض  ،املورود واحلوض

وأمهم ليلة اإلسراء واملعراج وقال  ،-عليه الصالة والسالم-أمهم وصلى هبم  ،-الصالة والسالم
إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيني وخطيبهم وصاحب ] :-عليه الصالة والسالم-

واحلديث عند الرتمذي  ،-عليه الصالة والسالم-هذا ما بينه النيب  .[فخر شفاعتهم، غري
يعين أنه يشفع هلؤالء اخللق من أجل  ،فهو إمام النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ،وغريه

مث قال:  .صلوات اهلل وسالمه عليه-خري األنبياء  -عليه الصالة والسالم-فنبينا  ،فصل القضاء
أمته خري األمم بنص القرآن ألن اهلل  وأصحابه خير أصحاب األنبياء"،"أمته خير األمم 

َهو َن َعِن ال ُمن َكرِ ﴿تعاىل قال:  رَِجت  لِلّناِس تَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َوتـَنـ  َر أُّمة  ُأخ  آل عمران [﴾ُكن ُتم  َخيـ 
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كما عند اآلجّري يف "الشريعة" وراه أمحد وابن   ،-صلى اهلل عليه وسلم-وقد قال   ]114 :اآلية
 -صلى اهلل عليه وسلم-بسند صحيح أّن الّنيب  -رضي اهلل عنه-أيب شيبة من حديث علّي 

، وهذا مجلة مما -صلى اهلل عليه وسلم-فأّمته خري األمم  ،[وجعلت أميت خري األمم]:قال
، وله خصائص كثرية  -يه وسلمصلى اهلل عل-من خصائص نبينا  -رمحه اهلل-ذكره املصنف 

مذكورة يف كتب أهل العلم، وقد ذكرُت لك بأنه  صّنف فيها قوم  مصّنفات، يعين يف صفته 
 -.صلى اهلل عليه وسلم-أو خصائصه 

تبارك وتعاىل التوفيق والسداد واهلدى والرشاد للجميع، -و نقف عند هذا املقام و نسأل اهلل 
صلى اهلل عليه -سيذكر بعد ذلك فضائل أصحاب رسول اهلل  -رمحه اهلل-ألن املصنف 

 -.وسلم

، بعد -رمحنا اهلل و إياه-مث ما يف القراءة أو بالقراءة يف املورد العذب الزالل للشيخ النجمي 
 :قال بعد ذلك -رمحه اهلل تعاىل-أن فرغ من تفسري اآليات ملا ذكره عن الشيخ ابن سعدي 

اليت يسعى هلا العباد خمتلفة َبسب ما يف قلوهبم من العلم  وقد تبني من هذا أن املقاصد
واجلهل    واالميان والكفر والتصديق والتكذيب، فاملؤمن اخلالص يسعى لآلخرة فقط، فهو 

َوَمن  ﴿ وإن بَاَشر الدنيا بَِبَدنِه و حرص عليها بقلبه فإنه ال يريدها إال لآلخرة كقوله تعاىل: 
ِخَرَة َوَسعَ  ُكورًاأَرَاَد اآل  والكافر  [،٩١: :اإلسراء]﴾ى  هَلَا َسع يَـَها َوُهَو ُمؤ ِمن  َفُأولَ ِئَك َكاَن َسع يـُُهم  َمش 

َمن  َكاَن  ﴿اخلالص يسعى للدنيا فقط، ألنه ال يؤمن إال هبا،  وال يركن إال إليها قال تعاىل: 
ُحورًايُرِيُد ال َعاِجَلَة َعّجل َنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمن   ُموًما َمد  اَلَها َمذ   ﴾نُرِيُد مُثّ َجَعل َنا َلُه َجَهّنَم َيص 

واملسلم العاصي بني ذلك وهو ملا غلب عليه، وأما النهاية اليت سيصل إليها فهي  ،[٩٢اإلسراء: ]
ن َساُن  ﴿الدار اآلخرة إما يف اجلنة أبدا وإما يف النار أبدا قال تعاىل:  إِّنَك َكاِدح  ِإىَل  يَا أَيـحَها اإل ِ

ًحا َفُماَلِقيِه. َقِلُب ِإىَل   َفَسو َف حُيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًا. َفَأّما َمن  أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه. َربَِّك َكد  َويـَنـ 



  
 ] الشارح الشيخ مصطفى مبرم[  [لعاشر]الدرس ا 

 

 

13 

ُرورًا. ِلِه َمس  رِِه. أَه  ُعو ثـُُبورًا. َوأَّما َمن  أُويتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظه  َلى  َسِعريًاوَ  َفَسو َف َيد   :اإلنشقاق ] ﴾َيص 

 . [٩٨ـ٦

 .الباب الثاين: يف بيان العبادة اليت أوجب اهلل اجلن و اإلنس من أجلها

أما العبادة اليت من أجلها خلق اهلل العباد فقد بينها اهلل عز وجل يف القرآن الكرمي، و بينها 
الشرعية اليت كلف اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحسن بيان. وهي جمموعة التكاليف 

هبا عباده سواء كان ذلك فيما جيب له عليهم أو فيما جيب لبعضهم على بعض أو فيما 
جيب عليهم أن يفعلوه يف أنفسهم كإعفاء اللحية وقص الشارب وحترمي اإلسبال وحترمي أكل 

 .الربا وأكل امليتة وحترمي شرب اخلمر وما أشبه ذلك

ة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل  ويرضاه من وقد عرف بعض أهل العلم العباد
األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة. وقال بعضهم: العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع 

 .دينه

وقال بعضهم: هي الطاعة و التعبد، التنسك، وأصل العبادة اخلضوع والتذلل مع حمبة 
 وتعظيم،

كون خالصة هلل. فإن َشابـََها شيء من الشرك كانت مردودة وال تكون العبادة عبادة حىت ت
على صاحبها، وباطلة من أصلها، ألهنا حينئذ ال تسمى عبادة شرعية، وهبذا تعلم أن العبادة 

)أنا أغىن ال تسمى عبادة شرعية إال مع التوحيد، ويف احلديث القدسي يقول اهلل تعاىل:
 .( يه غريي تركته وشركهالشركاء عن الشرك من عمل عمال اشرك معي ف

مث اعلم أن من العبادة ما جاء جممال يف القرآن وبينته السنة كالصالة والزكاة، فالسنة بينت 
أوقات الصالة وعددها وركوعها وسجودها، وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود 

صاهبا ومقاديرها واالعتدال والتحرمي والتحليل والفرض والنفل، والزكاة قد بينت السنة أن
 .وأجناس ما جتب فيه ومىت جيب وكيف جيب
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ومنها ما بينه القرآن أعظم بيان كالتوحيد، فقد بني القرآن قضية التوحيد أعظم بيان فاألدلة 
على إثبات ألوهية اهلل وكمال قدرته وذكر أمسائه احلسىن وصفاته العليا املقتضية لتفرده 

 .بودة وعجزها إىل غري ذلك كلها أدلة على التوحيدبالكمال دون سواه وضعف اآلهلة املع

أال ال حيل ]ومن أنواع العبادة ما بينته السنة ومل يذكر يف القرآن كقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
ذو ناب من السباع و ال احلمار األهلي وال اللقطة من مال معاهد إال أن يستغين عنها رهبا، 

 [له أن يعقبهم مبثل قراهوأميا رجال ضاف قوما فلم يقروه فإن 

وباجلملة فإن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن و منها ما ذكره القرآن جممال وبينته السنة ومنها 
ما بينته السنة، فال جيوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده وال من السنة وحدها، فمن أخذ 

أو  بالقرآن وحده دون السنة كاخلوارج ضل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادها،
حكم العقل فيها كاملعتزلة ضل، ومذهب أهل السنة واجلماعة األخذ بكتاب اهلل وبصحيح 
سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا، ملا كانت العبادة هي 
جمموعة األوامر والنواهي من واجبات ومندوبات وحمرمات ومكروهات ومباحات كانت ال بد 

فَاتـُّقوا الّلَه َما  ﴿ة باالستطاعة وباألخص فعل األوامر فاهلل تعاىل يقول: أن تكون مرتبط
َتطَع ُتم   َعَها﴿ ويقول:. [٩٦ :التغابن]﴾اس  ًسا ِإاّل ُوس   [.٨٢٦ :البقرة]﴾اَل ُيَكلُِّف الّلُه نـَف 

 صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن]والنيب صلى اهلل عليه وسلم يقول لعمران ابن حصني: 
 .[ مل تستطع فعلى جنب

أما الرتوك وهي املنهيات فلكون الرتك ال يشق لذلك فإنه جيب على املسلم أن جيتنبها مجيعا  
ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم و ما هنيتكم عنه ]كما جاء يف احلديث الصحيح 

 .[فاجتنبوه



  
 ] الشارح الشيخ مصطفى مبرم[  [لعاشر]الدرس ا 

 

 

15 

الس قادمة واهلل تعاىل وهبذا ينتهي هذا الباب الثاين ونقف عليه ونكمل إن شاء اهلل يف جم
 .أعلم، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 :األسئلة

وعليكم السالم ورمحة اهلل  - احلمد هلل، هذا يقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته -1
 ؟ ، يقول: أين النار أهي يف األرض-وإليكم-، أحسن اهلل إليكم، -وبركاته

لعدم  -رمحهم اهلل تعاىل-اجلواب: هذه املسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها العلماء 
على هذه املسألة، فمنهم من توقف ومل يقطع فيها شيئا،  -يعين الصريح-ورود الدليل الدال 

فقال بأنه ال دليل عندنا على ذلك، ال دليل عندنا على مكاهنا، فنتوقف فيها، بعكس ما 
جاء يف بيان مكان اجلنة. ومنهم من قال بأهنا يف أسفل سافلني استدالال. أعيد لعله حصل 

ن اللبس، منهم من توقف يف مكاهنا وقال: بأنه ال دليل على وجود النار يف مكان شيء م
معني، وهذا قال به طائفة من أهل العلم ألهنم يرون أنه ال دليل على ذلك، ال دليل على 

 ﴿بيان املكان. و منهم من قال بأن النار يف أسفل سافلني يف سجني استدالال بقوله تعاىل: 
وسجني هي األرض السفلى، كما ذكر ذلك طائفة  ،﴾اَب ال ُفّجاِر َلِفي ِسجِّني  َكاّل ِإّن ِكتَ 

اكتبوا كتاب عبدي يف  ] من أهل التفسري، واستدلوا أيضا على ذلك بديث الرباء ابن عازب
رضي اهلل -يعين العبد الكافر، وهذا يف حديث الرباء ابن عازب  [سجني وأعيدوه إىل األرض

، وهذا قول طائفة من أهل العلم وقد جاءت مجلة من األحاديث واآلثار عن السلف -عنه
 .إال أهنا ال يثبت منها شيء واهلل أعلم -رمحهم اهلل-

يقول هذا السائل: هل يوجد اجملاز يف اللغة وإن كان موجودًا فهل يعترب قوله: )يأيت  -2
 ؟ من اجملاز أو احلقيقةاملوت يف صورة كبش أملح فيذبح بني اجلنة و النّار(، 
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اجلواب: هذه املسألة طويلة جّدا، وقد كتب فيها العاّلمة احلافظ ابن القّيم مبحثًا طويال 
نفيسا يف كتابه: "الّصَواِعُق املرسَلة"، وأبطل القول باجملاز من أكثر من مخسني وجهاً، ولّقب 

رسالة  -رمحه اهلل-ني الّشنقيطي اجملاز الّذي قّرره أهل البدع بالطّاغوت، وللّشيخ حممد األم
َمن ُع َجَواِز اجملاز عن املنّزِل للتّـَعبحِد واإِلع َجاز"، وهذه املسألة اختلف  من أنفع ما يكون مسّاها"

فيها أهل العلم وهي مبثوثة يف ثالثة علوم: يف علم أصول الفقه، ويف علم البالغة، ويف كتب 
بعلوم الشريعة، مع ما هو مذكور يف كتب الّلغة عموما، العقائد، مع هذا اليّت هلا تعّلق 

واملسألة فيها ثالثة أقوال: فطائفة من أهل العلم يقولون بأنه ال جماز أصال، ال يف لغة العرب 
وال يف القرآن الذي نزل بلغة العرب، ومنهم من قال بأّن اجملاز موجود يف الّلغة وليس موجودا 

لّصدق، ومنهم من قال بأنّه موجود يف الّلغة وبناء على فهذا يف القرآن الذي نزل باحلّق وا
فإنّه موجود يف القرآن،  واجملاز ضّد احلقيقة واحلقيقة ضّد اجملاز، وإمّنا يعنون هذا يف الرّتاكيب 
أما يف املفردات فال يـَل َتِفُتوَن إليها. وإذا نظرت إىل سبب قوهلم يف اجملاز وضبطت هذه 

يقولون بالوضع يف الّلغة، فيقولون: ما تواضع عليه الّناس فهي احلقيقة، وما وهي أهّنم  ؛املسألة
ا يُطَالَُبوَن بإثبات الّدليل على هذا التواضع، يوّضحه أّنك إذا نخرج عن هذا فإنّه اجملاز، وه

إّن األسد خمتصٌّ هبذا احليوان املفرتس املعروف ذي األربع القوائم واألنياب الّضخمة،  :قلت
اُل هلم: أين هذا التواضع من أّن العرب مل يستعملوا لفظ األسد إاّل يف هذا احليوان، فـَيـُقَ 

رأيت أسدا  وهلذا قالوا إذا قلتوأهّنم مل يستعملوه يف غريه كالّرجل الّشجاع واخلطيب املفّوه،  
دا فإّن املراد به هذا احليوان، واجملاز تدخله القرينة فإذا قلت رأيت أسدا خيطب أو رأيت أس

وعلى   ،وعندهم صور وأنواع للمجاز ذا يدل على أّنك استعملت اجملاز.على فرس، فإّن ه
، وكذلك مجلة من  -رمحه اهلل-مبحث ابن القّيم  فليقرأ كتاب أو كّل حال من كانت له مهة 

  متفرقة، فمن أراد أن يصل إىل املوضوع بأيسر من ذلك -رمحه اهلل-كتب شيخ اإلسالم 
 .-رمحه اهلل -للعالمة الشنقيطي -ع جواز اجملاز املنّزل للتعبد واإلعجازمن -فعليه بكتاب
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 -صلى اهلل عليه وسلم-هل اخلوارج يدخلون يف شفاعة الّنيب  -بارك اهلل فيكم-يقول:  -9
 ؟ يوم القيامة

هذه مسألة فيها خالف بني أهل العلم راجع إىل القول بكفر اخلوارج أو بعدم   اجلواب:
وهذا القول هو  ،كفريهم خيرجهم عن أهل اإلسالمفالقول بت  املسألة قدمية،كفرهم، وهذه 

وهو الذي يشري إليه   وعن وهب بن منّبه -رضي اهلل عنه-الثابت عن أيب سعيد اخلضري 
-قول البخاري، وقال به طائفة من الّسلف وقال به من املشايخ املعاصرين العالمة ابن باز 

لعلم من ال يكفرهم فريجع إىل هذه املسألة أو إىل هذا األصل، ، ومن أهل ا-عليه رمحة اهلل
ومن قال بأهّنم من أهل البدع وأهّنم مل خيرجوا عن اإلسالم مبذهبهم هذا، ومن طوائف 

اخلوارج يذكرهم علماء احلديث وعلماء املصطلح   اخلوارج ما أمجع على كفرهم فطائفة من
وقالوا بأهّنا ليست من   ألهّنم أنكروها -لّسالمعليه الصالة وا-ينكرون سورة يوسف   الذين

 القرآن.

مبا أّن حديث احلوض متواترة فما  -وفيكم–وبارك اهلل فيكم   يقول أحسن اهلل إليكم -0
 ؟ وجزاك اهلل خرياً   حّجة من أنكر احلوض؟

، ومثل هذا الذي ينفي بال دليل فّإنّه ال يطالب بالدليل  حجته أنّه ال حّجة له،اجلواب: 
فهؤالء أنكروها   ،عندهم احلجج وعندهم البيّنات وعندهم الرباهني  ،واحلمد هلل ،أهل السّنة

من منطلق العقل، دليلهم وحجتهم العقل، ألهّنا ال تقبلها عقوهلم فاحلكم بعقوهلم، 
 والنصوص وعقوهلم هي اليقينيات والنصوص ظنيّات.

إليكم، ما صحة القول أّن املقام احملمود هو يقول اّلسالم ورمحة اهلل وبركاته أحسن اهلل  -5
 ؟ أفعال اهلل سبحانه للّنيب صلى اهلل عليه وسلم على العرش وجزاكم اهلل خريا

هذا جاء عن جماهد بن جرب املّكي ونظمه بعض أهل العلم وذكر ذلك الدارقطين اجلواب: 
 -تبارك وتعاىل-هلل وكان بعض السلف ميتحنون أهل البدع يف إثبات العرش وإثبات استواء ا

عليه يف هذه املسألة، وهي املروية عن جماهد بن جرب املّكي حىت أّن بعضهم ذكر بأنه ال 
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أنّه  -رضي اهلل عنهما-خمالف جملاهد بن جرب املكي الذي تلقى التفسري عن عن ابن عباس 
على جماهد  أخذ التفسري عنه ، استدلوا على هذا أيضًا مبا جاء من الثّناء على ابن عباس أو

، إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به :بن جرب كقول سفيان بن سعيد الثوري أنّه قال
صلى اهلل -وجاء هذا عن طائفة من األئمة وذكرت لكم، لكن مل يثبت فيه شئ عن الّنيب 

 .-رضي اهلل عنهم وأرضاهم-وال عن من يرتفع به على جماهد عن الّصحابة  -عليه وسّلم

على الّشفاعة للخوارج أّن  -سّلمكم اهلل-هل نفهم من جوابكم  ويقول هذا الّسائل:  -6
 سيشفع جلميع أهل البدع أيضاً ؟ -صلى اهلل عليه وسلم-الّنيب 

هم مسلمون، من بقي على اإلسالم وعنده مجلة من الكبائر ومنها البدع هذا داخل  اجلواب:
أهل العلم، من بقي على أصل اإلسالم وبقي يف أهل اإلسالم، هذا ما هو معلوم من كالم 

 .له اإلسالم فإنّه يدخل يف هذه الشفاعة، هذا مايدّل عليه العموم يف األدلّة

الّنار تفىن لقوله  ويقول هذا الّسائل: هل صحيح أّن هناك من أهل الّسنة أن قال إّن  -9
 ؟ تعاىل إال ماشاء رّبك

 -رمحه اهلل تعاىل-هذه املسألة حكيت عن بعض األئمة ونسبت إىل شيخ اإلسالم اجلواب: 
دون أن يرجح وتارة يتوقف  فمرة يبحثها  -رمحه اهلل-على واختلف فيها قول احلافظ بن القيم 

فإنّه مل يثبت عنه القول بفناء الّنار وقد صّنفت يف هذا  -رمحه اهلل-وأّما شيخ اإلسالم  .فيها
الكتب الكثرية وجمّرد احلكاية يف أقوال العلماء يف هذه احلكاية ليس دليال على أّن احلاكي 

لكتابه الوابل الصّيب أنّه   -رمحه اهلل-يقول فيها، وحمّصل كالم احلافظ بن القيم اجلواب: 
ار طّيب ال خبث فيه ودار خبيث ال طّيب فيه ودار خمتلط يقسم الدور إىل ثالثة أقسام: د

وهذا، والّنار اخلبيث الذي ال طيب فيه هو نار الكفار، مث يقول الّنار اليت تفىن هي  بني هذا
 نار أهل التوحيد بعد خروجهم منها هذا أيضا حيتاج إىل دليل.

بقول أصحاب اخلري يقول: يقال إّن خري الّناس بعد األنبياء أبو بكر أم يكتفى  -8
 ؟ وأصحاب األنبياء
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من أهل اإلسالم  وال شك أّن اإلمجال منعقد ،هذا سيأيت معنا يف الدرس القادم اجلواب:
رضي اهلل -الّصديق  هو أبو بكر -عليهم الصالة والّسالم-على أّن خري الّناس بعد األنبياء 

 ال خالف بني أهل اإلسالم يف ذلك. -عنه وأرضاه

نريد منكم زيادة تفصيل توضيح مسألة خروج من  -وإليك–يقول أحسن اهلل إليك  -3
 الكالم كثر حوهلا من بعض الّناس ؟ الّنار من مل يفعل خريا قط ألنّ 

الكالم على هذا راجع إىل أصلني: األصل األّول إمجايل والثاين تفصيلي، أّما األصل اجلواب: 
إّن طريقة الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب األّول الذي هو اإلمجايل فإنّنا نقول 

والسّنة ليست هي الطريقة الصحيحة احملمودة اليت أمر اهلل هبا تعاىل وأثىن على أصحاهبا 
ورضي قوهلا، بل الطريقة احملمودة اليت أمر اهلل هبا ورضي عنها وأثىن على أصحاهبا هي أخذ 

إىل املتشاهبات ونرتك احملكمات، فإّن اهلل تبارك مجيع ما جاء يف الكتاب والسنة وأن ال نعمد 
وتعاىل أمر باإلسالم والعمل به، واألمة جممعة على أّن اإلميان مرّكب من قول القلب وعمل 
القلب وقول اللسان وعمل اجلوارح، هذا أمر جممع عليه كما مّر معنا، فمن أشكل عليه شئ 

تفق عليه، وأّما اجلواب التفصيلي اآلخر فهو فإنّه يرجع إىل هذا األصل امل  من جهة اإلمجال،
كأّن اإلنسان مل يستطع أن  اليت دّلت عليها األدلة، أن حيمل مثل هذا على بعض الصور

يعمل شيئا من اخلري بسبب عدم معرفة به أو بلوغه إليه أو كما كان وصول اإلسالم إليه من 
احلجة ببقية شرائعه فيحمل على مثل فظّن أّن هذا هو اإلسالم، ومل تقم عليه  ،جهة اإلمجال

جهة أخرى أنّه مل يفعل خريا قط من جهة ما يصح به إالّ أنّه فعل ما  هذا الباب أو يقال من
يصح به اإلسالم أنّه عمل الفرائض والواجبات مع وجوب املعاصي وهبذا جتتمع األدلة 

 واحلمد هلل.

 ؟ يقول معىن لواء احلمد -14

 عليه الّناس ويثنون عليه به.اجلواب: أي الذي حيمده 
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 ؟ يقول هل من مزيد توضيح حول احلوض أليّن كنت أظّن أّن احلوض هو الكوثر -11

وهذا الظّن الذي كنت عليه فائدة استفدت  ،هذه املسألة ذكرناها وذكرنا دليلهااجلواب: 
على ما يفيدنا إياه من العلم، فإّن من بركة العلم أن  -اهلل تبارك وتعاىل-خالفها، فنحن حنمد 

وكلما ازددت علما ) -رمحه اهلل-يستشعر طالب العلم عظم الفائدة وكما قال الشافعي 
وذكرت لكم الدليل يف صحيح اإلمام  .وهذا الذي قطع به األئمة ،(ازددت علما جبهلي

وهذا حنب أن نذكره إلخواننا  -ه اهللرمح-مسلم أّن الكوثر حوض أو هنر باجلّنة، اإلمام مالك 
مع قول الشافعي وكلما ازددت علما ازددت علما جبهلي ألّن من أعظم ما يعلق طالب 
العلم بالعلم وحيبب إليه العلم أن يستشعر الفائدة اليت استفادها وأن يعظمها وأن يقول أين  

 ،-رمحه اهلل-اإلمام مالك ذكروا يف ترمجة  ،كنت عن هذا واّلذي أجهله أكثر من الذي أعلمه
وأظن أن هذا مّر معي يف ترتيب املدارك للقاضي عياض، أنه كان يوما ما يصلي يف املسجد  

يا أبا عبد اهلل أقرتب من السرتة، اُدنو منها. وكان بعيدا عن السرتة، فجاءه رجل فقال: 
  .[119 :]النساء﴾ُل الّلِه َعَلي َك َعِظيًماَوَعّلَمَك َما ملَ  َتُكن  تـَع َلُم وََكاَن َفض  ﴿ فتقدم وهو يقرأ:

، بارك اهلل -وحنن كذلك أحبك الذي أحببتنا فيه-يقول واهلل إنا لنحبكم يف اهلل،  -12
 ؟ . هل كل من ال يشرب من احلوض يكون من أهل النار-فيك بارك اهلل-فيك، و

ألنه قد يكون منعه عن احلوض أو  ،ال، ليس هذا الزما فيما نعلم واهلل تعاىل أعلماجلواب: 
 .حجبه عن احلوض سبب من األسباب و لكنه يدخل النار بقدر ذنوبه

يقول هل من مات على احلوض، على بعض املعاصي، غفر اهلل له، أو رجحت  -19
 ؟ حسناته، أو شفع فيه ال يدخل النار أصال

يف صفات الذين يدخلون اجلنة  -عليه الصالة والسالم-هذا راجع إىل ما ذكر النيب اجلواب: 
يث ابن عباس يف الصحيحني وغريمها، هم الذين كما جاء يف حد  ،بغري حساب وال عذاب
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أن جيعلنا  -جل وعال-ال يسرتقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون. أسأل اهلل 
االنسان أبدا  ألن اجلنة قد حترم على ،وإياكم منهم. ألن النار قد حترم على اإلنسان أمدا

 .وقد حترم عنه أمداً 

هل يشفع أصحاب اجلنة بدرج أعلى ألصحاهبم الذين هم يف درج أسفل من اجلنة   -10
 ؟ حفظكم اهلل

 -رمحه اهلل تعاىل-هذه املسألة ذكرها الذين صنفوا يف كتب الشفاعة وابن القيم اجلواب: 
 يقول بأنه مل يظفر عليها بدليل، واهلل أعلم.

، لو مسحتم ما فهمت قصد املصنف:ويؤتى باملوت -وإليكم–يقول أحسن اهلل إليكم  -15
 ؟ يف صورة كبش أملح، أرجو التوضيح جزاكم اهلل خرياً 

ذكرنا يؤتى به على هذه الصورة، واهلل يفعل ما يشاء سبحانه، وعلى هذه الصفة: اجلواب: 
بني السواد والبياض وذكرنا على صورة كبش أملح و األملح هو الذي يكون فيه اختالط 

لكم أن القرطيب و بعض أهل العلم ذكروا أن هذا إشارة إىل أهل اجلنة و إشارة إىل أهل 
 النار، وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد منه لكن األملح هو هذا كما سبق.

 قلتم حفظكم اهلل إن املقام احملمود هو الشفاعة، لكن أشكل علي قول ابن عباس انه؟ -16

إىل آخر ماذكره السائل أجبنا عليه حىت ...، اجلواب أجيب عليه ذكرنا هذا أيضاً  اجلواب:
ذكر الدارقطين أبياتا كان السلف، يعين يذكروهنا يف هذا املقام، انتهيتم أليس كذلك؟ هذا 
ذكرناه لعل بعض اإلخوة يأتون متأخرين أو ينقطع عندهم البث أو ال يسمعون الدرس مساعا 

 جيدا.

هل ثبت يف السنة أن حوض صاحل هو  -وإليكم-أحسن اهلل إليكم هل ثبت، يقول:  -19
 ؟ ضرع ناقته
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اجلواب: ال، مل يثبت ذلك، بل جاء بإسناد موضوع، وال أعلم أحدا ذكره إال الربهباري عليه 
يف كتاب شرح السنة. واهلل أعلم ولعلك جتد وتراجع، حنن حضرنا كتاب  -رمحة اهلل ومغفرته-

، وأنكر هذا أيضا، -حفظه اهلل تعاىل-شرح السنة على شيخنا العالمة صاحل بن الفوزان 
وهو مطبوع يف جملدين، عند الكالم على هذه  -حفظه اهلل-لكن مل أراجع شرح الشيخ ربيع 

 تعاىل. املسألة، لعلك تراجعه إن شاء اهلل 

واهلل أعلم و صلى اهلل على نبينا حممد و على آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


